
سینمای ایران

 دنیا خمامی - محمد تقی زاده »دهه 90 را باید دهه ستاره ها و سینماگران جوان و نسل تازه سینمای ایران دانست که در 
اوج سختی های مدیریتی و مشکالت اجتماعی ظهور و بروز یافته و چراغ سینمای ایران را روشن نگاه داشتند. در میان 
فیلمسازان سعید روستایی، محمد حسین مهدویان ، هومن سیدی ، بهرام توکلی پیشتاز و جریان ساز شدند و در نسل 
بازیگری نوید محمدزاده شمایل ستاره  و هنرمند را توامان تداعی کرد. پیمان معادی با حضور در پروژه های بین المللی و شهاب حسینی 
با موفقیت در کن و اسکار، پرچم سینمای ایران را در جهان برافراشتند. نرگس آبیار با فیلم های زنانه و کارگردانی قدرتمندش نوید 
حضور یک فیلمساز متفاوت و موفق را داد و مجید برزگر به عنوان تهیه کننده مولف 10 فیلم ساخت و در نهایت هدیه تهرانی پس از 
سال ها کم کاری بازگشتی شکوهمند در این دهه داشت. همه این اتفاقات در دهه ای افتاد که شروعش با انحالل خانه سینما بود، در 
توقیف و ممیزی فیلم ها رکورددار بود و کرونا و تعطیلی سینماها و نمایش خانگی سرعت گیرهای اصلی فروش فیلم ها و دیده شدن 

فیلم ها در سینماها بودند. در ادامه با هم در چند بخش ماندگارهای دهه نود در سینما و در بخش های مختلف را مرور خواهیم کرد. 

  نوید محمــدزاده »ابد و یک روز« و 
»متری شیش و نیم«

  هوتن شکیبا »شبی که ماه کامل شد«
 شهاب حسینی »فروشنده«

 پیمان معادی »درخت گردو«

 حامــد بهــداد »آرایــش غلیظ« 
و »قصر شیرین«

  امین حیایی »شعله ور«
  ساعد سهیلی »التاری« 
  سارا بهرامی  »دارکوب«

  لیال حاتمی »رگ خواب«
  الناز شاکردوست 

»شبی که ماه کامل شد«
  هادی حجازی فر »ایستاده در غبار« 

  طناز طباطبایی »خشم و هیاهو«

  دهه 90 خورشیدی، 
سال شکوفایی، تثبیت 
و تغییر جهــت چند 
نسل مختلف سینمای 
ایران بود کــه باعث 
ی  ی ها ز ن ســا یا جر
متفاوت با دهه های قبل 

در سینمای ایران شد:
شکوفایی: نوید محمدزاده 
و هوتن شکیبا مهم ترین 
بازیگــری  تولیــدات 
سینمای ایران بودند که 
اتفاقا هر دو پرورش یافته 
تئاتر بودند، در تلویزیون 
حضور یافتند و در سینما 
چهره شدند. محمدزاده که 
روی صحنه تئاتر می درخشید و با 
کارگردانان شاخص آن مدیوم مشغول فعالیت بود، باالخره 
دیده شد و سعید روستایی او را جست و با نقش آفرینی در 
فیلم »ابد و یک روز« گویی ره صد ساله را یک شبه پیمود 
و به سرعت خود را تثبیت کرد؛ هرچند که قبل از آن با رضا 
درمیشیان و هومن ســیدی هم کار کرده بود. محمدزاده 
دقیق انتخــاب کرد و همراهی با محمدصادق رنجکشــان 
در چند پروژه توانســت برای او جایگاهی بسازد که بدون 
در اولویت بودن مســائل مالی با خیال راحت تری دست به 
انتخاب بزند. در آخرین ســال این دهه حاال او در مدیومی 
دیگر با سریال »قورباغه« می درخشد. محمدزاده بازیگری 
است که قواعد بازی کردن را بلد است و مانند دیگر همتایش 
یعنی هوتن شکیبا، ذکاوت زیادی در گزینش نقش و مال 

خود کردن کاراکتر دارد. 
هوتن شکیبا دیگر چهره مستعد بازیگری دهه 90 نیز مسیر 
تقریبا مشابهی با محمدزاده داشت و تلویزیون کمک زیادی 
به دیده شدن او کرد. شکیبا که در تئاتر، تجربه کارگردانی 
هم داشت با سریال »لیسانسه ها« به مخاطب عام معرفی شد 
اما اوج گیری او در سینما در فیلم نرگس آبیار »شبی که ماه 

کامل شد« بود که سیمرغ بلورین نقش اول مرد جشنواره 
سی و هشتم فیلم فجر را نیز برای او به ارمغان آورد. شکیبا 
در فیلم جدید آبیار »ابلق« نیز آنچنان قدرتمند و متفاوت 
بود که بسیاری نامزد نشدن وی در میان کاندیدای سیمرغ 
را به کم لطفی داوران نسبت دادند. نتیجه آنکه اگرچه هوتن 
شکیبا در مقایسه با نوید محمد زاده تا حدی کم کارتر است 
اما زوج شکیبا و محمدزاده بدون شک از بهترین های دهه 
90  در زمینه بازیگری هستند. در میان تئاتری ها اتفاقات 
درخشانی هم برای پانته آ پناهی ها افتاد و با »نفس« و فیلم 
سیاوش اسعدی بیشتر از قبل ما را به داشتن بازیگر زنی توانا 

و همه نقش حریف در سینما امیدوار کرد.
   تثبیت:  شهاب حسینی، پیمان معادی، حامد بهداد و 
طناز طباطبایی، چهره هایی بودند که دهه 90 باعث تثبیت 
آن ها در ســینما و تایید و تحســین قدرت بازیگری آن ها 
در میان مخاطبان داخلی و خارجی بــود. پیمان معادی و 
شهاب حسینی با پیوســتن به پروژه های بین المللی مسیر 
بازیگری در جهان را دنبال کردنــد و معادی با حضور در 4 
فیلم سینمایی و یک سریال تلویزیونی در این راه موفق تر 
بود. معادی همچنیــن برای فیلم »ابد و یــک روز« نامزد 
ســیمرغ و برای »درخت گردو« موفق به دریافت سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر مرد جشنواره شد. هرچند که سریال 
نمایش خانگی »شهرزاد« محمل قدرتمندی برای تثبیت 
بیشتر شهاب حسینی پیش چشم مخاطب بود اما او در سال 
2012 توانست برای نخســتین بار جایزه جشنواره کن در 
رشته بازیگری را به نام هنرپیشه ای از ایران ثبت کند و باعث 

شد جلوه تازه ای از سینمای ایران در جهان نمایان شود.
حامد بهداد ترجیح داد در دهــه 90، خود را در نقش های  
مختلف محک بزند و دیگر از آن پرکاری قبل خبری نبود که 
با انتخابی بسیار درخشان و همکاری غبطه برانگیزی همراه 
بود که با حمید نعمت اهلل در ابتــدای این دهه در »آرایش 
غلیظ« داشت و یک شــمایل ماندگار را ثبت کرد که کمتر 
بازیگری می تواند تا آن میزان بی پروا در اکت و رها در بیان 
و رفتار مقابل دوربین، نقش یک معتادی را ایفا کند که مانیا 
و شیدایی خاصی هم دارد. او در آخرین سال های این دهه 
بازی در فیلم »شــنای پروانه« را به خاطر سفرش از دست 

داد اما برگ برنده ای در همکاری با رضا میرکریمی رو کرد و 
قاب های خیره کننده در همکاری با محسن قرایی در »سد 
معبر« و همچنین با شهرام شاه حسینی در »خانه دختر« 
باقی گذاشت. او حاال با خطایی بسیار کمتر، پرونده این دهه 
را برای خود بست و در مدیوم تلویزیون اینترنتی ردی قوی 

از خود به جای گذاشت.  
بعد از هوتن شــکیبا بازیگر دیگری هم از دل تلویزیون به 
مخاطب با جلیل سامان معرفی شد و آن کسی نیست جز 

سارا بهرامی که 
   تغییر جهت:  امیــن حیایی، ســعید آقاخانی و الناز 
شاکردوست سه بازیگری هســتند که در دهه اخیر تغییر 
جهتی معنادار در مسیر و کارنامه بازیگری خود دادند و البته 
این تغییر در مسیر کامال مثبت، متضاد و موفق بود. سعید 
آقاخانی پس از سال ها نقش آفرینی در سریال ها و فیلم های 
طنز در فیلم های ســینمایی جدی از جمله »خداحافظی 
طوالنی«، »خون شد«، »حمال طال«، »قسم« و »کامیون«، 
تحســین منتقدان را برانگیخت و در نهایت سینمای ایران 
در 1393 و به خاطر حضور متفاوت و قدرتمند وی در فیلم 
»خداحافظی طوالنی« سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 

اول مرد را به وی اعطا کرد.
امین حیایی نیز مسیری تقریبا مشابه با آقاخانی را در سینما 
پیمود و از پیله و کلیشــه فیلم های طنز و تجاری سینمای 
ایران بیرون آمد و رخ تازه ای از خود در ســینمای ایران به 
نمایش گذاشت که چرخشی 180 درجه در مقابل فیلم های 
دهه 80 وی  بود. »دارکوب«، »شــعله ور«، »در خونگاه« و 
سریال »آقازاده« بخشی از هنرآفرینی های متفاوت و تغییر 
مسیر وی بودند که نامزدی ســیمرغ برای »در خونگاه« و 

دیپلم افتخار »شعله ور« را از آن او کردند.
الناز شاکردوست را نباید حسن ختام این لیست دانست 
و می شــود جواد عزتی را به این اســامی اضافه کرد که 
محمد کارت اســتفاده بسیار درســتی از او در »شنای 
پروانه« در سال 98 کرد. پس از آن امیر جدیدی، سحر 
دولتشاهی، نگار جواهریان، هانیه توسلی و حتی هدیه 
تهرانی را نیز می توان به این سیاهه اضافه کرد. اما تفاوت 
شاکردوست شاید با بقیه در تغییر جهت و رشد قابل توجه 

برترین بازیگران دهه 90


